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سرفصل مطالب
•
•
•
•

ارائه گزارش یوز
مروری بر گزارش پارسی جو
ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
سایر موارد
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درخصوص پروزه یوز
• در جلسه  12شورای راهبری مورخ  94 /04 /23گزارش یوز
ارائه شد که شورا پس از بررسی به جمع بندی زیر رسید:
– به سازمان اعالم گردد تا زمانیکه شروع پروژه جدید از سوی شورای
راهبری ابالغ نشده ،در خصوص یوز هزینه جدیدی صورت نگیرد و به
منظور تسریع در امور توسعه موتور جستجوی یوز ،مجری پیشنهاد
خود را در قالب فراخوان طرح جویشگر ارائه نماید.
– از معاونت محترم برنامه ریزی وزارتخانه درخواست گردد تا هرگونه
هزینه کرد جدید در راستای موضوع طرح جویشکر منوط به ابالغ
شورای راهبری شود.

سرفصل مطالب
•
•
•
•

ارائه گزارش یوز
مروری بر گزارش پارسی جو
ارائه گزارش در خصوص پیشرفت طرح
سایر موارد

2

1394/10/04

پارسي جو :
موتور جستجوي فارسي

شرکت (دانش بنيان) پارسي جو
با همکاري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري
اطالعات و دانشگاه يزد
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موتور جستجوی فارسی

وضعیت سرویسها ()1
سرویسها

وضعیت کنوني

وب

پوشش وب به حدود ششصد میلیون صفحه با دقت
هفتاد درصد رسیده است.

تصویر

پوشش تصاویر به حدود هشتاد میلیون تصویر رسیده
است.

وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)
افزایش پوشش هفتصد میلیون صفحه
افزایش دقت نتایج  70درصد
بهبود زمان بروزآوري به کمتر از یک ساعت
افزایش پوشش به یکصد میلیون تصویر
افزایش پوشش به یک میلیون ویدئو

ویدئو

پوشش ویدئو به حدود پانصد هزار ویدئو رسیده است.

خبر

قابلیت نمایش خبرهای ویدئویی ،دسته بندی هوشمند
خبرها و انتخاب خبرگزاری به سرویس خبر افزوده شد.

تکمیل قابلیت شخصي سازي صفحه خبر به انتخاب
کاربران (انتخاب دسته بندي و خبرگزاریها)
پوشش خبرگزاري شهرستانها و افزایش سایتها
امکان جستجو در تصاویر و فیلمهاي خبري
شبکه اجتماعي خبر

واسط کاربر

طراحی لوگوی جدید پارسیجو و تم جدید صفحه اول
پارسیجو تمام شده و کار پیاده سازی آن نیز تا نیمه
شهریور به پایان میرسد .تم جدید صفحة نتایج نیز تا
انتهای شهریور به بهرهبرداری میرسد.

در طراحي جدید واسط کاربر که تا زمان افتتاح کامال
به بهره برداري میرسد ،نتایج سرویسهاي مختلف به
صورت زیبا و حرفه اي در کنار یکدیگر در صفحه اول
و صفحه نتایج جستجوي وب نمایش داده ميشوند.

دانلود

سرویس دانلود با قابلیت جستجوی انواع فایلها (نرم
افزار ،فیلم ،صوت ،کتاب و  )...در بیش از  20سایت
معتبر دانلودی پیاده سازی شده و هم اکنون مراحل
تست نهائی خود را میگذراند.

نسخه اولیة این سرویس از طریق آدرس زیر قابل
دسترس است:
download.parsijoo.ir
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وضعیت سرویسها ()2
سرویسها

بازار

ایمیل

کافه کجا

وضعیت کنوني

وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)

سرویس بازار با قابلیت جستجوی محصوالت مختلف در
بیش از  20سایت معتبر فروشگاه آنالین و با نمایش
نسخه اولیة این سرویس از طریق آدرس زیر قابل
مشخصات محصول (قیمت ،موجودی ،ویژگیها) پیاده
دسترس است:
سازی شده و هم اکنون مراحل تست نهائی خود را
bazaar.parsijoo.ir
میگذراند.
یکپارچه سازی سرویس ایمیل و خدمات پارسیجو
سرویس ایمیل پارسيجو (با همکاري یکي از سرویس
تقریبا به اتمام رسیده و هم اکنون مشغول تست نهائی
دهندگان داخلي) در حال پیاده سازي ميباشد که تا
ارتباطات مابین دو مرکز داده هستیم .با توجه به تجربة
زمان افتتاح به بهره برداري خواهد رسید.
منحصربفرد این ادغام ،کلیة روندها و سناریوهای
احتمالی باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
سرویس کافه کجا ،امکان ثبت موقعیتهای مکانی را
(نظیر فروشگاهها ،مکانهای دیدنی ،مراکز خدماتی و )...
نسخه اولیة این سرویس از طریق آدرس زیر قابل
توسط کاربران فراهم میآورد .صاحب کسب و کار
دسترس است:
میتواند مشخصات فروشگاه خود را (توضیح ،مکان روی
cafekoja.parsijoo.ir
قابلیتهایي نظیر امکان ثبت و دریافت تخفیف و
نقشه ،ساعت کاری ،امکانات و  )...در نقشه ثبت کند و
کاربران میتوانند در مکانهای مختلف جستجو کرده و همینطور حراجي و پرسش و پاسخ نیز تا زمان افتتاح
در نظر گرفته شدهاند و پس از آن ،شبکه اجتماعي
راجع به آنها نظر و امتیاز دهند .کار پیاده سازی این
سرویس به اتمام رسیده و هم اکنون مراحل تست
کسب و کار و مکانیزم داللي در برنامه خواهد بود.
نهائی خود را میگذراند.
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وضعیت سرویسها ()3
سرویسها
قیمت

استخدام

وضعیت کنوني
 .هم اکنون ،قیمت برخی از آیتمهای شاخص (نظیر ارز،
سکه ،سهام بورس) در پارسیجو قابل جستجو و نمایش
میباشد.
سرویس استخدام فرصتهای شغلی را از سایتهای معتبر
در این زمینه خزش کرده و قابلیت جستجو و نمایش
نتایج مربوطه را برای کاربران فراهم میآورد .کار
پیادهسازی این سرویس به اتمام رسیده و در حال تست
و افزودن قابلیتهای جدید هستیم.

موبایل

تا اکنون ،سه اپلیکیشن اندرویدی پارسیجو ،خبرجو و
ترجمه توسط پارسیجو ارائه شده است .کار توسعة
ورژن جدید اپلیکیشنهای پارسیجو و خبرجو به اتمام
رسیده و تا انتهای هفتة بعد در دسترس کاربران قرار
خواهد گرفت .ورژن اول اپلیکیشن کافهکجا نیز مراحل
نهائی تست خود را میگذراند.

نقشه

هفتة گذشته ،نسخة جدید نقشه با سرعت و دقت باالتر
بر روی محیط آنالین قرار گرفت.

وضعیت تا زمان افتتاح (مهر ماه)
جستجو و نمایش قیمت طیف وسیعي از محصوالت
مهم (خودرو ،لوازم خانگي و )...

جستجو و نمایش فرصتهاي استخدامي تا انتهاي
شهریور
عالوه بر ورژن جدیدي که تا هفتة آینده به
بهرهبرداري ميرسد ،تا زمان افتتاح نسخة متفاوت دو
برنامة پارسيجو و خبرجو با پیاده سازي قابلیتهاي
جدید و رفع باگهاي قبلي منتشر خواهند شد .براي
مثال ،برنامه خبرجو داراي قابلیت انتخاب خبرگزاري
به سلیقة کاربر خواهد شد .همچنین ،اپلیکیشن
اندرویدي سرویس کافهکجا تا انتهاي شهریور ارائه
خواهد گردید.
تا شش ماه آینده تمام این شهرها به صورت کامل
پوشش داده میشوند .همچنین تعداد شهرها به 1300
شهر افزایش پیدا میکند.
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آمار بازدید پارسي جو
کل کوئری ها130000 :
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سفر وزیر محترم به یزد

آمار بازدید پارسي جو ()2
کل کوئری ها130000 :
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کسب و کار
• پتانسیل درآمد روزانه حداقل  200میلیون توماني

– یکصد میلیون پرس وجو و ارزش هر کلیک حداقل دویست تومان
– حدود  ۵0درصد از تبلیغات اینترنتی در دنیا معطوف به تبلیغات متنی و
هدفمند میباشد.

• منابع درآمدي پارسي جو
– تبلیغات هدفمند  +تبلیغات بنری  +فروش سازمانی (بیش از  128میلیون
تومان)
• جذب تبلیغ کنندگان از طریق واسطه هاي تبلیغاتي
– aNetwork،FastClick
• مطابق طرح تجاري رسیدن به خودکفایي مالي در انتهاي سال سوم
11

تبلیغات پارسي جو از  93تا شهریور 94
•
•
•
•
•

تعداد تبلیغات بنري25 :
تعداد تبلیغات هدفمند( 80 :بیشتر تعداد شارژ مجدد)
درآمد کل 87.350.000 :ریال
درصد کاربران با شارژ مجدد ۷0 :درصد
نمودار زمان شارژ:
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سفر وزیر محترم به یزد
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مدل حمایتي درخواست شده توسط شرکت
• خرید سرویس ،محصوالت و خروجیهاي جویشگر

– پرداخت هزینه با توجه به تعداد پرس و جو و با توجه به نسبت
تحقق اهداف کمی و کیفی مطرح شده در هر فاز
– سرس کد مربوط به موتور جستجو
– مانند گراف وب ،دادة الگ و گراف دانش (به صورت دورهای و
آفالین و در قالبی مشخص و ثابت)
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برنامه افتتاح
– تالش شبانه روزي پارسي جو براي ارتقاء و بهره برداري از
سرویسهاي جدید
– رشد و پیشرفت قابل توجه در چند ماه گذشته
– مشکالت مالي در خصوص پرداخت حقوق منابع انساني و
سایر هزینه هاي شرکت
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نیاز مبرم پارسي جو
• چالش اصلي :تأمین منابع مالي
–
–
–

–
–
–

تأمین هزینه هاي نیروي انساني (عدم پرداخت حقوق  3ماه گذشته)
تأمین هزینه هاي تبلیغات (علیرغم برنامه ریزیهاي انجام شده)
صرف  300میلیون وام (شرکتهاي دانش بنیان و  )...و سرمایه گذاري
شخصي
امکان از دست دادن نیروهاي زبده پارسي جو
خطر از دست دادن فرصت افتتاح و از آن مهمتر ,شکست پروژه
موتور جستجو
نگرانیهاي مالي مسائل فني را تحت تاثیر قرار داده

• راه حل کوتاه مدت (فوري)

– تأمین منابع از هر طریق ممکن براي برنامه افتتاح
15

پیشنهاد مدیریت طرح
•
•

•
•

تسریع در قرارداد جدید پارسی جو در قالب فراخوان
ادغام تیم پارسی جو با مدیریت طرح (بخش فنی) با
مدل مشارکتی در قالب طرح
اصالح شرح خدمات از مدیریت طرح به توسعه جویشگر
بومی
ترکیب سایر سرویسها از طریق فراخوان و همکاری با
سایر تیمها
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نمودار موزی پیشرفت طرح
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وضعیت پروژه های طرح

وضعیت پروژه های مدیریت طرح
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پروژه های خاتمه یافته در طرح
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین
خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری-پروژه پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با
پوشش ۵00میلیون
راهبری و پایش بر پروژه پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش  ۵00میلیون
راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی
سرویس و نگهداری دو دستگاه ups
خرید فیبر تاریک
خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت به میزان Mbps ۵0و اینترانت
راهبری،سرویس و نگهداری سالیانه BMSو اعالم حریق ساختمان اصلی
تجهیز مرکز داده اینترنتی خرید  4دستگاه سرور برای موتور جستجو

مهمترین فعالیتهای انجام شده
•
•

•
•
•
•

مطالعات تطبیقی ،راهبردی و فناوری مربوط به طرح
برنامه ریزی مدیریت طرح (چارتر ،نظام نامه ،مدیریت
ریسک و پیکربندی)
برنامه ریزی عملیاتی و طراحی پروژه های مورد نیاز
برنامه ریزی راهبری
انجام فراخوان و انتخاب لیست کوتاه
تدوین  RFPهای پروژه های مربوط به فراخوان
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مشکالت و موانع در مدیریت طرح
•
•
•
•

گستردگی طرح جویشگر بسیار زیاد است بطوریکه کنترل و
یکپارچه سازی با چالش بسیار مواجه می باشد.
عدم یکپارچگی سازمان فناوری اطالعات با طرح جویشگر که
دسترسی و هدایت جویشگر یوز را دچار مشکل نموده است.
ارتباط با صاحبان محتوا پیشرفت مناسب نداشته است.
تنوع در خدمات و تعداد زیاد پیمانکاران که فراخوان و انتخاب
پیمانکاران مناسب

مشکالت اجرایی طرح
•
•
•
•

تدارکات در طرح
گزارشات مالي طرح
اخذ مشاور
روشن نبودن جایگاه مجري طرح
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مروری بر گزارش پارسی جو
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ارزیابی فراخوان
•
•
•
•

نحوه ارزیابی و لیست کوتاه در سایت اطالع رسانی طرح
قرار داده شد.
با نامه ای ارزیابی به شرکتها اعالم شد.
شرکتهای پروفایل خود را درست کرده اند.
اطالعات ریز در پروفایلهای شرکتهای در حال قرار گیری
است .جزییات
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گرنت پژوهشی
•
•
•
•
•
•

اخذ نیازهای پژوهشی طرح از شرکتها از طریق سایت
دریافت پیشنهاد پژوهشی در قالب گرنت پژوهشی از طریق
سایت
دریافت پیشنهاد حمایت از پایان نامه ها
ارزیابی و اعطای حمایتها در قالب ساختار و فرایندهای مرکز
ارائه گزارش به شورای راهبری در هر دور
قرار دارد خروجیها در سایت اطالع رسانی طرح

نحوه انجام فراخوان طرح
• اگر از سایت طرح باشد .امکان دریافت پاکات قیمت
نیست.
• آیا می توان قیمت و پیشنهاد را از سایت الکترونیکی
دریافت کرد.
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و من هللا التوفيق
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